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Onderwerp: Documentmanagement en archiefbeheer projectorganisatie “Verder” en UVVB. 
 

In het kader van een adequate informatievoorziening treft u hierbij een rapport aan van een 
door de provinciale archiefinspectie uitgevoerde quickscan naar het documentmanagement en 
archiefbeheer van de onlangs opgezette projectorganisatie “Verder” en het UVVB.  
 
Aanleiding 
Bij een recent uitgevoerde archiefinspectie bij het BRU werd de aandacht gevestigd op de 
projectorganisatie “Verder”. Een onderdeel van deze organisatie werd de afgelopen maanden 
bij het BRU opgestart. Gezien de ervaringen bij projectorganisaties en de risico’s wanneer het 
documentmanagement en archiefbeheer niet goed geregeld zijn (zie het in de quickscan 
aangehaalde rapport van de Utrechtse rekenkamer uit 2003) heeft de provinciale 
archiefinspectie preventief een quickscan uitgevoerd bij deze nieuwe projectorganisatie. 
In verband met de nauwe relatie is hierbij ook het UVVB betrokken. 
 
Wettelijk kader  
Omdat het hier gaat om een complexe organisatie waarbij circa 130 medewerkers uit diverse 
overheden zijn betrokken en de financiële en andere risico’s en belangen groot zijn, is het 
zaak het documentmanagement en archiefbeheer op een juiste wijze in te richten. De 
organisatie valt onder de Archiefwet 1995 en de daarbij behorende uitvoeringsregelen, zodat 
de inrichting van het documentmanagement en archiefbeheer daarop gebaseerd moet zijn.  
 
Op grond van artikel 14 van de Archiefverordening provincie Utrecht 1997, gebaseerd op de 
Archiefwet 1995, heeft de provinciaal archiefinspecteur de bevindingen aan ons 
gerapporteerd. 
 
Organisatie en verantwoordelijkheden van de projectorganisatie “Verder” 
Ingevolge de op 13 november 2006 ondertekende bestuursovereenkomst tussen het Rijk, de 
Provincie Utrecht en een aantal andere regionale en locale overheden worden momenteel twee 
“pakketstudies” (de Ring Utrecht en de Driehoek  Utrecht-Amersfoort-Hilversum) uitgevoerd 
om de bereikbaarheid in de regio Utrecht op korte en langere termijn te kunnen waarborgen. 
Voor het uitvoeren van deze studies is één projectorganisatie opgezet die onder de naam 
“Verder” vanuit verschillende locaties (Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, BRU, gemeente 
Amersfoort) opereert. De Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de coördinatie en 
afstemming tussen en het bewaken van de integrale aanpak van deze pakketstudies. 
Bestuurlijke afstemming vindt plaats in het Utrechts Verkeer en Vervoerberaad (UVVB). 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De voornaamste conclusie is dat het documentmanagement en archiefbeheer niet is ingericht 
volgens de eisen die de Archiefwet daaraan stelt. De Provincie Utrecht loopt hiermee een 



risico voor haar bedrijfsvoering en verantwoording. Geadviseerd wordt om zo spoedig 
mogelijk het documentmanagement en archiefbeheer van deze projectorganisatie in lijn te 
brengen met de wettelijke voorschriften, de daarvan afgeleide provinciale voorschriften, zoals 
in het rapport vermeld staat en hierbij ook het archiefbeheer van het UVVB te betrekken.  
In dit kader wordt aangegeven dat de provincie haar coördinerende en afstemmende taak op 
het gebied van het documentmanagement en archiefbeheer beter op moet pakken. 
 
Naar aanleiding van deze quickscan wordt er tevens op gewezen dat, bij het opzetten van 
projectorganisaties waarin de provincie participeert, het noodzakelijk is ervoor zorg te dragen 
dat het documentmanagement en archiefbeheer bij aanvang goed geregeld is en dit zonodig 
goed aan te sturen. 
 
Wij hebben besloten: 
naar aanleiding van dit rapport, gezien de bestuurlijke medeverantwoordelijkheid van ons 
voor dit project en het UVVB: 

1. in overleg met het UVVB de aanbevelingen en actiepunten uit te voeren; 
2. intern te onderzoeken in welke vergelijkbare projecten de provincie Utrecht 

participeert en na te gaan op welke wijze daarbij het documentmanagement en 
archiefbeheer is geregeld. 

 
Wij hopen u met deze brief op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u op 
de hoogte houden van het resultaat van de door ons uitgevoerde acties. 
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